Datasheet

HP LaserJet Enterprise M605
serie
Uitstekende afdrukkwaliteit en een indrukwekkende snelheid
Haal sneller bedrijfsresultaat met een uitstekende afdrukkwaliteit. Handel grote opdrachten af en waarborg
het succes van uw team, waar u ook werkt. Deze snelle, veelzijdige printer is gemakkelijk te beheren en uit te
breiden en is milieuvriendelijker.
1

Maak uw kantoor productiever.
● Gebruikers voeren taken sneller uit dankzij het verstelbare 4,3-inch (10,9-cm)

kleurentouchscreen en afdrukken met PIN.

● Print grote volumes met automatisch dubbelzijdig afdrukken en meerdere papierladen

tot 3.600 vel.2

● Meer efficiency. Voeg accessoires toe om jobs te sorteren, op verschillende media af te

drukken en meer.3

● Druk langer zonder onderbrekingen af met originele high-capacity HP LaserJet

cartridges.4

Voorzie in de bedrijfsbehoeften op kantoor en daarbuiten.
● Druk op kantoor af vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het netwerk.5
● Druk op deze printer af via aanraking van uw NFC-compatibele apparaat – zonder

netwerk.6

● Druk gemakkelijk af vanaf veel smartphones en tablets, waarbij meestal geen

configuratie of apps nodig zijn.1

● Vergroot de inzetbaarheid van uw printer. Deel printers gemakkelijk in het netwerk via

een Ethernet-verbinding.

Profiteer van geavanceerde functionaliteit en gemakkelijk beheer.
● De printer kan worden uitgebreid met add-ons en opties wanneer nieuwe oplossingen

beschikbaar komen en de behoeften van uw team veranderen.

● Bescherm gevoelige data op weg naar de printer met diverse ingebouwde en optionele

beveiligingsoplossingen.8

● Beheer uw afdrukomgeving vanaf een centrale locatie met HP Web Jetadmin.9
● Los snel problemen op met een cloud-gebaseerde service die relevante en actuele hulp

biedt.10

Werk efficiënter en bespaar door een laag energieverbruik.
● Bespaar energie: HP Auto-On/Auto-Off technologie zet de printer aan als dat nodig is en

uit als hij niet wordt gebruikt.11

Kleuren-touchscreen en NFC/Wifi Direct zijn alleen standaard
op de M605x.
Dubbelzijdig afdrukken alleen op M605dn en M605x.

● Wees zuinig met grondstoffen. Deze efficiënte printer verbruikt minder stroom dan enig

ander apparaat in zijn klasse.12

● Reduceer uw impact op het milieu. Gemakkelijke gratis recycling van cartridges via HP

Planet Partners.13

Productrondleiding
Foto HP LaserJet Enterprise M605x:
1. 10,9-cm (4.3-inch) kleurentouchscreen is kantelbaar en daardoor beter
afleesbaar
2. Uitvoerbak voor 500 vel
3. Klep boven (toegang tot tonercartridge)
4. Invoerlade 1 voor 100 vel
5. Invoerlade 2 voor 500 vel
6. Invoerlade 3 voor 500 vel
7. Hardware-integratiepocket (HIP)
8. Handige USB-poort
9. Handige aan/uit-knop aan de voorzijde
10. Klep voor uitvoeraccessoire
11. 512 MB geheugen standaard (uitbreidbaar tot 1,5 GB) en een 1,2-GHz
processor
12. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
13. Local area network (LAN) Ethernet (RJ-45) netwerkpoort
14. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
15. Hi-Speed USB 2.0-poort voor aansluiting van externe USB-apparaten
16. Netspanningsingang
17. Ingebouwde automatische duplexmodule

Overzicht van de serie

Model

HP LaserJet Enterprise M605n

HP LaserJet Enterprise M605dn

HP LaserJet Enterprise M605x

bestelnr.

E6B69A

E6B70A

E6B71A

Afdruksnelheid in ppm, A4

55

55

55

Bedieningspaneel

4-regelig LCD met toetsen

4-regelig LCD met toetsen

4,3-inch (10,9-cm) kleurentouchscreen

Multi-purpose lade 100 vel en
invoerlade 2 voor 500 vel

Ja

Ja

Ja

Lade 3 voor 500 vel

Optioneel

Optioneel

Ja

Tot drie invoerladen voor 500 vel en
een high-capacity invoerlade voor
1500 vel

Optioneel (totaal maximum 6 laden)

Optioneel (totaal maximum 6 laden)

Optioneel (totaal maximum 6 laden)

Touch-to-print en draadloos direct
mobiel afdrukken

Optioneel

Optioneel

Ja

HP veilige high-performance vaste
schijf

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Automatische duplexmodule

Optioneel

Ja

Ja

Ondersteuning voor high-capacity
tonercartridge

Ja

Ja

Ja

ENERGY STAR- en Blue
Angel-gecertificeerd

Niet beschikbaar

Ja

Ja

Accessoires, supplies en support
Supplies

CF281A HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.500 pagina's
CF281X HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 25.000 pagina's
F2G77A HP LaserJet 220-V onderhoudskit 225.000 pagina's

accessoires

B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
F2G68A HP LaserJet lade en invoer voor 500 vel
F2G69A HP LaserJet automatische duplexmodule
F2G70A HP LaserJet printerstandaard
F2G72A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel
F2G73A HP LaserJet invoerlade voor 1500 vel
F2G74A HP LaserJet envelopinvoer voor 75 enveloppen
F2G75A HP LaserJet custom mediacassette-accessoire
F2G81A HP LaserJet 5-baks sorteersysteem voor 500 vel
F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM

Interface mogelijkheden

B5L28A HP interne USB-poorten

service en support

U8CR0E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
U8CR1E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M605
U8CR5E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
U8CR6E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
U8CT2PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M605
U8CT5PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605
U8CT6PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M605

Technische specificaties
Model

HP LaserJet Enterprise M605n

HP LaserJet Enterprise M605dn

HP LaserJet Enterprise M605x

bestelnr.

E6B69A

E6B70A

E6B71A

Printsnelheid5

Tot 55 ppm Zwart (A4); Tot 36 ipm dubbelzijdig (A4)

Eerste pagina verschijnt6

Vanaf 7 seconden zwart (A4, standby)

Printresolutie

Tot 1200 x 1200 dpi, HP FastRes 1200 (best)

Printtechnologie

Laser

Printgebied

Printmarges: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm

Printertalen

HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF afdrukken (v1.7)

Maandelijks printvolume7, 8

Tot 225.000 pagina's (A4),
Aanbevolen aantal pagina's per maand: 5.000 tot 16.000

Fonts en lettertypen

105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3-emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern
Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op
flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts

SureSupply ondersteuning9

Ja

Processorsnelheid

1,2 GHz

Scherm

4-regelig LCD-kleurendisplay, 3 LED-lampjes (Gereed, Data, Attentie), knoppen (Informatie, Stop/Annuleren, Terug, Home, Map, Wissen), 10 numerieke toetsen

Interface mogelijkheden

Standaard: Hi-speed USB 2.0-poorten (host en apparaat); Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerkpoort; Hardware-integratiepocket (HIP)

Netwerkklaar

Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)

Geheugen

Standaard: 512 MB; maximum: 1,5 GB

Vaste schijf

4 GB permanente opslag, firmware-encryptie (AES 128 of AES 256) van klant-/jobgegevens; Schijf veilig wissen met cryptografie – jobgegevens, veilig wissen;
Optionele 500-GB HP veilige high-performance vaste schijf

mediatypen

Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon papier, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw papier, licht), enveloppen, etiketten, kaarten,
transparanten, schaplabels, door gebruiker bepaald

Papierformaat

Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele
custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm
Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Lade 2,
optionele invoerlade voor 500 vel: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Optionele high-capacity invoereenheid voor 1.500 vel: A4

Papierverwerking10

Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100
vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2

Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100
vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2,
automatische duplexmodule

Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100
vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2,
invoerlade voor 500 vel, lade 3, automatische
duplexmodule

Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel, uitvoer voor 100 vel achter
Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom mediacassette (alleen als lade 2), optionele invoereenheid voor 1.500 vel (tot 4 extra laden
voor een totale capaciteit van 3.600 vel), optionele automatische duplexmodule voor dubbelzijdig printen, optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen
Invoercapaciteit

lade 1: Vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10
lade 2: Vellen: 500
lade 3: Vellen: 500 (optionele lade 3+); Vellen: 1.500 (optionele high-capacity invoereenheid)
maximum: Tot 3.600

Uitvoercapaciteit

Standaard: Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven)
maximum: Tot 1.100 vel (achterklep bedrukte zijde boven: tot 100 vel / Uitvoerbak bovenzijde: tot 500 vel / optioneel 5-baks sorteersysteem, optionele uitvoer,
optionele uitvoereenheid-nietmachine: tot 500 vel)

Model

HP LaserJet Enterprise M605n

HP LaserJet Enterprise M605dn

HP LaserJet Enterprise M605x

bestelnr.

E6B69A

E6B70A

E6B71A

Papiergewicht

Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m²; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette, optionele high-capacity invoereenheid voor
1.500 vel: 60 tot 120 gr/m²; Optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m²; Optionele duplexeenheid: 60 tot 120 gr/m²

Standaard interfacemogelijkheden

Hi-speed USB 2.0-poorten (host en apparaat); Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerkpoort; Hardware-integratiepocket (HIP)

Vervangende cartridges3

HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.500 pagina's) CF281A, HP 81X high-capacity originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca 25.000 pagina's)
CF281X

Ondersteunde netwerkprotocollen

IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery,
NDPS, iPrint

Compatibele besturingssystemen11

Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle (32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle (32-bits/64-bits)
edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle (32-bits/64-bits) edities, Windows Vista alle (32-bits) edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.);
Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle (32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle
(32-bits/64-bits) edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle (32-bits/64-bits) edities, Windows Vista alle (32-bits/64-bits) edities (Home Basic, Premium,
Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X
10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux
Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets),
Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal
Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS
voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mobile OS
(drivers in OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss
(3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX; Cd-rom, dvd drive of internetverbinding; Aparte
USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware (kijk voor OS-hardwaresysteemvereisten op
http://www.microsoft.com)
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware (kijk voor
OS-hardwaresysteemvereisten op http://www.apple.com)

Inbegrepen software

Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services
(HP Connected), online gebruikershandleidingen; Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet-software) scannen naar
map en e-mail installatiewizard

Beveiligingsbeheer

Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1.000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere
fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec
configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand
en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials;
Apparaat: Poort voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP
Imaging & Printing Security Center

Printerbeheer

Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy
Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)

Afmetingen printer (B x D x H)

Minimum: 425 x 451 x 399 mm
maximum: 425 x 840 x 574 mm

Minimum: 425 x 537 x 399 mm
maximum: 425 x 840 x 574 mm

Minimum: 425 x 537 x 521 mm
maximum: 425 x 840 x 695 mm

Afmetingen verpakking (B x D x H)

589 x 499 x 547 mm

589 x 499 x 627 mm

589 x 499 x 750 mm

Gewicht printer1

22,6 kg

25,9 kg

32,5 kg

Gewicht verpakking

25,5 kg

29,3 kg

38,4 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 15 tot 32 ºC, Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel

Gegevensopslag

Temperatuur: -30 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Geluid4

Geluidskrachtemissie: 7,1 B(A); Geluidsdruk: 56 dB(A)

Voeding2

vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
verbruik: 840 Watt (afdrukken), 3,7 Watt (slaapstand), <0,1 Watt (handmatig uit), 0,7 Watt (auto-uit/wake-on-LAN), 0,1 Watt (auto-uit/handmatig-aan)
type voeding: Ingebouwde voedingsmodule

certificaten

CECP

Energy Star®-gecertificeerd; Blue Angel; CECP;
EPEAT® Silver

Energy Star®-gecertificeerd; Blue Angel; CECP;
EPEAT® Silver

Meegeleverd in de doos

HP LaserJet Enterprise M605n printer;
Voorgeïnstalleerde HP zwarte LaserJet
tonercartridge (10.500 pagina's); Installatiegids,
supportflyer; Cd-rom met printerdocumentatie
en software; Netsnoer

HP LaserJet Enterprise M605dn printer;
Voorgeïnstalleerde HP zwarte LaserJet
tonercartridge (10.500 pagina's);
Voorgeïnstalleerde HP duplexeenheid;
Installatiegids, supportflyer; Cd-rom met
printerdocumentatie en software; Netsnoer

HP LaserJet Enterprise M605x printer;
Voorgeïnstalleerde HP zwarte LaserJet
tonercartridge (10.500 pagina's);
Voorgeïnstalleerde HP duplexeenheid;
Installatiegids, supportflyer; Cd-rom met
printerdocumentatie en software; Netsnoer

Garantie

Eén jaar onsite garantie

Voetnoten
1Om

lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de
fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk
zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de
dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft.; 2Voor een
invoercapaciteit van 3.600 vel moeten extra accessoires worden aangeschaft.; 3Optionele papierverwerkingsaccessoires moeten apart worden aangeschaft.; 4De optionele originele high-capacity HP LaserJet cartridge
moet apart worden aangeschaft.; 5Wireless Direct Printing is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M605x. Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een multifunctionele printer (MFP) of printer
op het WiFi-netwerk die Wireless Direct afdrukken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het
access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Touch-to-print functie is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M605x. Het mobiele device dient
afdrukken via NFC te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 8Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/printingsolutions. De vaste schijf met encryptie moet apart worden aangeschaft.; 9Universele device plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis
worden gedownload van http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 10Online help moet worden ingeschakeld op de printer of MFP. Het mobiele device moet met internet verbonden zijn om online services te kunnen
gebruiken.; 11HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen.; 12Gebaseerd op tests van HP met de Typical Electricity Consumption (TEC) methode van het ENERGY STAR®-programma of
zoals gepubliceerd op energystar.gov in vergelijking met concurrerende single-functie monochrome laserprinters met afdruksnelheden tussen 56 en 70 pagina's per minuut (ppm) uit november 2014. De werkelijke
resultaten kunnen variëren.; 13Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en
Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners-programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

Technische specificaties disclaimers
1Met

cartridges; 2De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan
vervallen.; 3Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 4Akoestische waarden zijn aan verandering onderhevig. Kijk voor actuele informatie op http://www.hp.com/support. Geteste configuratie: M604dn, enkelzijdig afdrukken,
A4-papier met een gemiddelde snelheid van 50 ppm.; 5Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte
snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; 6Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; 7Het afdrukvolume is het maximum
aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden
bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.; 8Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven
bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; 9HP SureSupply waarschuwt als een
printcartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies. Internetaansluiting vereist. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/SureSupply.; 10Papierverwerkingsaccessoires zijn apart en tegen meerprijs leverbaar. Om de stabiliteit te waarborgen moet de HP LaserJet P4010/P4510/600 serie
printerstandaard (F2G70A ) worden aangeschaft wanneer M604/M605/M606 printers worden gebruikt met meer dan drie HP LaserJet invoerladen voor 500 vel (CE998A) of met één HP LaserJet invoereenheid voor
1.500 vel (CE398A) en meer dan één HP LaserJet invoerlade voor 500 vel (CE998A).; 11De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor
Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalente servers) zijn alleen afdruk- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een
eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op http://www.hp.com (modelscripts zijn drivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software
in het OS.
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